Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband
met

de

modernisering

personenvennootschappen

van

de

regeling

(Invoeringswet

omtrent

modernisering

personenvennootschappen)
VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om te voorzien in
wijzigingsbepalingen en overgangsrecht die nodig zijn om de modernisering van
het recht omtrent personenvennootschappen in te kunnen voeren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk
Wij goedvinden en verstaan bij deze:
HOOFDSTUK 1 – MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
ARTIKEL I
De Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd.

A
Na artikel 102 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 102a
Artikel 193 van Boek 3, zoals dat gold voor het in werking treden van de
Invoeringswet

personenvennootschappen,

blijft

van

toepassing

op

een

vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap, die is
ontbonden voor het in werking treden van titel 13 van Boek 7.

B

Na artikel 217 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 218
1. Een maatschap die reeds bestaat op het tijdstip van het in werking treden van
titel 13 van Boek 7 en die voordien voldeed en nadien blijft voldoen aan de
omschrijving van artikel 1655 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat
luidde voor de inwerkingtreding van titel 13 van Boek 7, kan zich in het
handelsverkeer maatschap blijven noemen.
2. Een vennootschap onder firma die reeds bestaat op het tijdstip van het in
werking treden van titel 7.13 en die voor dat tijdstip voldeed en nadien blijft
voldoen aan de omschrijving van artikel 16 van het Wetboek van Koophandel,
zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van titel 7.13, kan zich in het
handelsverkeer vennootschap onder firma blijven noemen.
3. Een op het tijdstip van het in werking treden van titel 7.13 bestaande
vennootschap of maatschap die voldoet aan de omschrijving van stille
personenvennootschap, als bedoeld in artikel 800 lid 3 van Boek 7, is vanaf dan
een stille personenvennootschap.
4. Een op het tijdstip van het in werking treden van titel 7.13 bestaande
vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap die voldoet
aan de omschrijving van openbare personenvennootschap, als bedoeld in artikel
800 lid 2 van Boek 7, bezit van dat tijdstip af rechtspersoonlijkheid en geldt vanaf
dan als openbare personenvennootschap. De commanditaire vennootschap die
voldoet aan de omschrijving van commanditaire vennootschap zoals bedoeld in
artikel

800

lid

3

van

Boek

7

bezit

vanaf

het

genoemde

tijdstip

rechtspersoonlijkheid. Goederen die op dat tijdstip aan de vennootschap onder
firma, commanditaire vennootschap of maatschap zouden toebehoren, indien bij
verkrijging van het goed deze rechtsvormen reeds rechtspersoonlijkheid hadden
gehad, gaan bij het in werking treden van titel 7.13 onder algemene titel
rechtstreeks op haar over.

5. Artikel 803 leden 3 en 4 zijn van toepassing op rechtshandelingen die na het
tijdstip van in werking treden van 7.13 zijn verricht. Het tevoren geldende recht
blijft op voordien verrichte rechtshandelingen van toepassing.
6. Artikel 805 is van toepassing op het eerstvolgende boekjaar van de
vennootschap na inwerkingtreding van titel 7.13. Het tevoren geldende recht ten
aanzien van in artikel 805 geregelde onderwerpen blijft op het lopende boekjaar
van de vennootschap van toepassing.
7. Artikel 806 is slechts van toepassing op de bevoegdheid die wordt uitgeoefend,
onderscheidenlijk de vaststelling die geschiedt op het eerstvolgende boekjaar van
de vennootschap na het tijdstip van inwerkingtreding. Het tevoren geldende recht
blijft op het lopende boekjaar van de vennootschap van toepassing
8. Ten aanzien van toetredingen en uittredingen die plaatsvinden voor het tijdstip
van inwerkingtreding van titel 7.13 blijft het voordien geldende recht gelden ten
aanzien van de toe- en uittreding en de daaraan verbonden rechtsgevolgen,
waaronder, de uittredingsvergoeding, het delen in het resultaat van de
personenvennootschap,

de

draagplicht

tussen

de

vennoten

en

de

aansprakelijkheid voor verbintenissen van hen die voor het tijdstip van
inwerkingtreding van titel 7.13 reeds aansprakelijk waren.
9. De artikelen 808 lid 4, 809, alsmede artikelen 815 tot en met artikel 818 zijn
slechts van toepassing indien de personenvennootschap is ontbonden na het
tijdstip van inwerkingtreding van titel 7.13. Op een voordien ontbonden
vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap, blijft het
tevoren geldende recht van toepassing.
10. Een beperkt recht gevestigd op een aandeel van een vennoot in de
gemeenschap, rust na inwerkingtreding van titel 7.13 bij een openbare
personenvennootschap op het deelnamerecht van de vennoot. Een beperkt recht
op de gemeenschap als geheel, rust na de inwerkingtreding van titel 7.13 op het
gehele vermogen van de openbare personenvennootschap.
11. Een beperkt recht gevestigd op een aandeel in een tot de gemeenschap
behorend goed of op een goed als geheel, blijft ook na inwerkingtreding van titel
7.13 rusten op dit aandeel in het goed of op het goed als geheel, ook al is dit goed
van rechtswege overgegaan naar het vermogen van de rechtspersoon.

12. Rechtshandelingen die voor het tijdstip van in werking treden van titel 7.13
door of jegens vennootschap of maatschap zijn verricht die op het tijdstip van
inwerkingtreding

voldoet

personenvennootschap,

aan

worden

de
vanaf

omschrijving
dat

tijdstip

van

openbare

aangemerkt

als

rechtshandelingen van, onderscheidenlijk jegens de rechtspersoon, onverminderd
de

aansprakelijkheid

voor

de

uit

die

rechtshandelingen

voortvloeiende

verbintenissen van hen die daarvoor reeds aansprakelijk waren.
13. Op verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst of rechtshandeling
die voor het tijdstip van inwerkingtreding van titel 7.13 zijn verricht of aangegaan,
blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding
van

titel 7.13.

Voor

overige

verbintenissen

die

zijn

ontstaan

voor

de

inwerkingtreding van titel 7.13, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor
het tijdstip van inwerkingtreding van titel 7.13.

ARTIKEL II
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Een openbare personenvennootschap heeft haar woonplaats ter plaatse waar
zij ingevolge de overeenkomst van vennootschap haar zetel heeft en bij gebreke
daarvan ter plaatse van haar kantoor.
B
In artikel 94 wordt, onder vernummering van het zesde tot en met het achtste
naar het zevende tot en met het negende lid, een nieuw ingevoegd, luidende:
6. Slechts de waarde van het aandeel van een vennoot in de gemeenschap van
een stille personenvennootschap bedoeld in artikel 800 lid 3 en de waarde van
een deelnamerecht in een openbare personenvennootschap bedoeld in artikel 800

lid 2 vallen in de gemeenschap, tenzij is voorzien in toestemming aan een vennoot
zijn deelnamerecht in de openbare personenvennootschap aan een derde over te
dragen.
ARTIKEL III
In artikel 193 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het derde lid.

ARTIKEL IV
De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, derde lid, komt te luiden:
3. Ten aanzien van een openbare personenvennootschap is de rechtbank van de
plaats van haar kantoor mede bevoegd. De rechtbank die bevoegd is ten aanzien
van een openbare personenvennootschap, is mede bevoegd ten aanzien van de
voor de schulden van de openbare personenvennootschap verbonden vennoten.

B
Er wordt een nieuw artikel 63f ingevoegd, luidende:
Artikel 63f
De faillietverklaring van een openbare personenvennootschap brengt niet het
faillissement van de voor de schulden van de openbare personenvennootschap
verbonden vennoten mee.

ARTIKEL V
Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 51 komt te luiden:
Artikel 51
1. Ten aanzien van openbare personenvennootschappen geschiedt de betekening
aan hun kantoor of aan de persoon of de woonplaats van een van de vennoten,
die niet een commanditaire vennoot is. Na de ontbinding geschiedt zij aan het
kantoor, de persoon of de woonplaats van een van de vereffenaars. Indien
afschrift van het exploot wordt gelaten aan een vennoot, of, na de ontbinding, aan
een vereffenaar, is het exploot gedaan aan de personenvennootschap in persoon.
2. Ten aanzien van een stille personenvennootschap, geschiedt de betekening aan
de vennoten.

ARTIKEL VI
Deze

wet

wordt

aangehaald

als:

Invoeringswet

modernisering

personenvennootschappen.
ARTIKEL VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor verschillende artikelen en onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister voor Rechtsbescherming,

